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DECIZIE A COMISIEI 

din 21.2.2011 

de stabilire a formularului tip armonizat pentru rapoarte în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 336/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind 

aplicarea Codului Internațional de Management al Siguranței pe teritoriul Comunității 
și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 3051/95 al Consiliului 

(Text cu relevanță pentru SEE) 

COMISIA EUROPEANĂ 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 336/2006 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 15 februarie 2006 privind aplicarea Codului Internațional de Management al Siguranței 
(ISM) pe teritoriul Comunității și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 3051/95 al 
Consiliului1, în special articolul 10, 

întrucât: 

(1) Articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 336/2006 prevede stabilirea de 
către Comisie a unui model de formular standard. Acest formular trebuie conceput ca 
un mijloc pentru statele membre de a transmite Comisiei, la fiecare doi ani, 
informațiile necesare pentru elaborarea raportului privind punerea în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 336/2006. 

(2) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru 
siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:  

Articolul 1 

Formularul armonizat prevăzut la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) 
nr. 336/2006 trebuie să fie conform cu indicațiile din anexa la prezenta decizie. 

                                                 
1 JO L 64, 4.3.2006, p. 1.  
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Articolul 2 

Prezenta decizie se adresează statelor membre. 

Adoptată la Bruxelles, 21.2.2011. 

 Pentru Comisie 
 Siim KALLAS 
 Vicepreședinte 
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ANEXĂ  

Modelul de formular armonizat pe care trebuie să îl folosească statele membre pentru a 
transmite Comisiei informațiile necesare pentru elaborarea raportului privind punerea în 
aplicare de către statele membre a regulamentului privind aplicarea Codului Internațional de 
Management al Siguranței [articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 336/2006]. 

1. PERIOADA DE REFERINȚĂ 

Perioada: de la: 

la: 

2. SFERĂ DE APLICABILITATE 

(a) Câte nave de marfă și câte nave de pasageri care arborează pavilionul statului membru și 
care efectuează voiajuri internaționale au fost certificate și au implementat Codul 
Internațional de Management al Siguranței (ISM)?  

Numărul navelor de pasageri:__ 

Numărul navelor de marfă: __ 

Numărul total de nave: __ 

(b) Câtor companii li s-a eliberat un document de conformitate și ce tipuri de nave sunt 
indicate în documentul de conformitate al acestora? 

Numărul companiilor: __ 

Tipuri de nave (a se marca cu X dacă este relevant) 

De pasageri __ 

De pasageri, de mare viteză __ 

De marfă, de mare viteză __ 

Vrachier __ 

Petrolier __ 

Tanc chimic __ 

Navă de transport gaze __ 

MODU2__ 

Alt tip de navă de marfă __ 

                                                 
2 Nu este obligatoriu ca aceste cerințe să fie respectate în cazul unităților mobile de foraj în larg care nu 

sunt propulsate prin mijloace mecanice. 
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Feribot de pasageri tip ro-ro 

(c) Câte nave de marfă și câte nave de pasageri care arborează pavilionul statului membru și 
care efectuează exclusiv voiajuri interne au aplicat codul ISM integral sau în conformitate cu 
articolul 7 din Regulamentul (CE ) nr. 336/2006?  

Numărul navelor de pasageri __ 

Numărul navelor de marfă __ 

Numărul total de nave __ 

(d) Au aplicat autoritățile dumneavoastră competente o versiune a codului ISM în cazul 
navelor care nu sunt autopropulsate sau în cazul navelor de marfă și al unităților mobile de 
foraj în larg de mai puțin de 500 de tone brut? În cazul unui răspuns afirmativ, a se indica 
numărul respectiv. 

 Nave de marfă <500 tone brut __ 

 MODU <500 tone brut __ 

 Nave care nu sunt autopropulsate __ 

3. DEROGĂRI 

Au considerat autoritățile dumneavoastră competente necesar să recurgă la derogări în cazul 
anumitor nave sau categorii de nave care efectuează exclusiv curse interne? 

4. SANCȚIUNI 

Ce sancțiuni administrative sau penale au fost instituite în sistemul juridic al statului membru 
împotriva navelor și companiilor care nu respectă dispozițiile și care navighează sub 
pavilionul acestuia, și ce modificări s-au introdus în perioada respectivă în politica de 
sancțiuni, dacă este cazul? 

5. ANEXA I, PARTEA A - APLICARE 

Statele membre sunt invitate să își înainteze comentariile și recomandările de îmbunătățire în 
conformitate cu titlurile din anexa I partea A la regulament. 

6. ANEXA I PARTEA B – CERTIFICARE ȘI VERIFICARE 

(a) Vă rugăm să indicați câte documente de conformitate, dacă este cazul, au trebuit retrase, 
fie pentru nerespectarea cerinţelor privind verificarea anuală, fie pe baza unor probe de 
neconformitate majoră, de către:  

 (i) statul membru __ 

 (ii) o organizație recunoscută, la cererea administrației __ 

 (iii) un alt guvern care este parte contractantă, la cererea administrației __ 
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(b) De câte ori a solicitat statul membru altui guvern contractant retragerea documentelor de 
conformitate ca nefiind valabile sau pe baza probelor de neconformitate majoră? 

 Număr __ 

(c) Câte documente de conformitate au trebuit retrase ca urmare a retragerii certificatului de 
management al siguranței? Indicați în răspunsul dumneavoastră dacă respectivele documente 
de conformitate retrase priveau un document de conformitate internațional sau un certificat 
eliberat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 336/2006. 

 (i) Numărul de documente de conformitate internaționale retrase __ 

 (ii) Numărul de documente de conformitate (în conformitate cu regulamentul) 
retrase__ 

(d) Vă rugăm să indicați câte certificate de management al siguranței, dacă este cazul, au 
trebuit retrase, fie pentru nerespectarea cerinţelor privind verificarea, fie pe bază de probe de 
neconformitate majoră, de către:  

 (i) statul membru __ 

 (ii) o organizație recunoscută, la cererea administrației __ 

 (iii) un alt guvern care este parte contractantă, la cererea administrației __ 

(e) De câte ori a solicitat statul membru altui guvern care este parte contractantă retragerea de 
documente de management al siguranței pe motiv de invaliditate sau pe baza probelor de 
neconformitate majoră? 

 Număr __ 

(f) Câte certificate de management al siguranței au trebuit retrase ca urmare a retragerii 
documentelor de conformitate?  

 Numărul total de certificate de management al siguranței retrase __ 

Din totalul certificatelor de management al siguranței retrase, vă rugăm să indicați câte au fost 
retrase ca urmare a retragerii documentului de conformitate internațional și câte ca urmare a 
retragerii unui certificat eliberat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 336/2006? 

 (i) Numărul legat de documente de conformitate (internațional) __ 

 (ii) Numărul legat de documente de conformitate (regulament) __ 

(g) În câte cazuri au extins statele membre valabilitatea certificatelor provizorii de 
management al siguranței (ISMC) peste perioada de 6 luni și din ce motive? (De exemplu, 
orice cerință suplimentară sau interpretare uniformă). 

Cazuri care implică circumstanțe neprevăzute __ 

Cazuri în care sistemul de management al siguranței nu a fost aplicat în mod 
satisfăcător: __ 
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Numărul total de cazuri (motive diverse): __ 

7. ANEXA II – PARTEA A – DISPOZIȚII GENERALE [Rezoluția OMI A.1022(26) – Linii 
directoare privind aplicarea Codului internațional de management al siguranței (ISM) de către 
administrații] 

(a) S-a confruntat statul membru sau organizația recunoscută acționând în numele acestuia cu 
dificultăți la verificarea obiectivelor companiei astfel cum sunt definite în secțiunea 1.2.2 din 
codul ISM? (De exemplu, normele și reglementările obligatorii internaționale și naționale 
relevante, existente și viitoare, sau eventualele coduri, linii directoare și standarde 
aplicabile).  

(b) Ce dificultăți a întâmpinat statul membru/organizația recunoscută acționând în numele 
acestuia în urmărirea și verificarea acțiunilor corective convenite? (de exemplu, măsuri 
nespecificate, neaplicate, necuantificate, irelevante, nerealiste, formare profesională 
insuficientă) 

8. ANEXA II - PARTEA B – CERTIFICARE ȘI STANDARDE  

(a) Ce acorduri cu privire la relațiile de muncă are statul membru cu organizațiile recunoscute 
în temeiul articolului 5 alineatul (2) din Directiva 2009/15/CE, privind codul ISM? 

(b) Câte solicitări a făcut statul membru altui stat membru și/sau unei țări terțe pentru 
evaluarea unei companii sau nave și pentru eliberarea unui document de conformitate sau a 
unui certificat de management al siguranței? 

(c) Câte solicitări a primit statul membru din partea altui stat membru și/sau a unei țări terțe 
pentru evaluarea unei companii sau nave și pentru eliberarea unui document de conformitate 
sau a unui certificat de management al siguranței? 

(d) A întâmpinat statul membru dificultăți legate de competențele (de bază) ale celor care 
gestionează și efectuează verificările (auditurile) în numele său? 

9. OBSERVAȚII GENERALE 

(a) Ce metode de raționalizare a aplicării și urmăririi codului ISM ar putea fi avute în vedere 
în continuare? (De exemplu, în ce mod ar putea fi benefică creșterea gradului de utilizare a 
tehnologiilor informației?) 

(b) Care este experiența statului membru cu privire la aplicarea liniilor directoare și codului 
ISM în general? (De exemplu, ce parte a codului ar trebui modificată în continuare sau 
necesită linii directoare suplimentare în vederea îmbunătățirii eficienței?) 


